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Sál vedle restaurace U Korychů 9 - 17 hodin
Obecní úřad Velké Přílepy si Vás dovoluje pozvat na vánoční trhy,
které se budou konat ve Velkých Přílepech.
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..
.
.

Na trzích mimo jiné naleznete:

...
..
.

vánoční kolekce, cukroví a dekorace
adventní věnce
knihy, kalendáře
dětské hračky a oblečení
vánoční stromky v květináči
keramika

ochutnávka a prodej vín
medovina, sypané čaje
perníčky
sušené ovoce
stříbrné šperky a bižuterie
loutky a další

Detsky program po cely den
zdobení perníčků

.

kreslení vánočního stromečku

.

vánoční svícny, ozdoby

V 11 hodin koledy, básničky a tanečky
v podání žáků ZŠ Velké Přílepy
Přijďte se dobře najíst a napít:
halušky, řízek se salátem, chlebíčky, medovník, svařák, horká medovina, čaj, grog a další dobroty

Akce je spojena s podporou Fondu ohrožených dětí Klokánek v Hostivicích.
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Místo a datum vydání: Velké Přílepy, 28.11.2008
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Vesmír pro jedinou hvězdu.
V našem pokoji bylo tak těsno, že rodiče co chvíli pro útěchu
hrávali s nábytkem škatule batule hejbejte se,
ale starý ušák a šicí stroj zůstali pokaždé beznadějně stát uprostřed.
To pak maminka jako šachový velmistr
celé dny nosila v hlavě tu rozehranou partii
a v duchu stokrát táhla babylónskou věží knihovny
proti černému koni klavíru.
Navzdory všem pravidlům hry, pokaždé o Vánocích
vtrhl do pokoje smrček, rozpažil větve mezi postelemi
a pak nám sypal rovnou na polštář jehličí a takovou vůni lesa a svíček,
že jsme se všichni trochu vznášeli a trochu si připadali vymyšlení.
Na hlavě držel zlatou hvězdu,
jaké andělíčci lepí večer marmeládou na nebe
a ráno je zas nahází zpátky do kádí a jdou spát.
Bylo jasné, že to je dárek od nich.
Vždyť celý náš pokoj byl vesmír
právě tak pro jedinou hvězdu.
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Přejeme vám od srdíček,
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, usměv ve tváři,
v příštím roce ať se vám vše vydaří.

Vážení spoluobčané,
blíží se doba adventní, těšíme se na Vánoce, na setkání s těmi, kteří jsou nám nejbližší,
přichází doba, která je právem považována za nejhezčí v roce. Zaměstnávají nás myšlenky
na přípravu nadcházejících svátečních dnů, na nákup dárků, návštěvy přátel, příbuzných atd.
Jsme také v očekávání příchodu nového roku. Téměř vždy, a to si přiznejme, nás jeho příchod
naplňuje jakousi novou nadějí, nadějí, že vše bude lepší, že vyřešíme své starosti, najdeme
novou cestu, zlepší se naše zdraví i zdraví našich nejbližších.
Dovolte mně , abych se v tuto dobu očekávání ohlédla trochu zpět, a to ještě před tím,
než rok 2008 předá vládu svému mladšímu kolegovi. Budu samozřejmě jako starostka hovořit
o naší obci, o tom, co se povedlo, co se nepovedlo, co se chystá a v co jako zastupitelé obce
doufáme. Máme radost z nově vzniklých zákoutí , dvou nových parků - dětského V Lipkách a
parčíku na Roztocké ulici, chodníku s lavičkami vedoucí k mateřské škole. Těší nás
zrekonstruované sociální zařízení a sál U Korychů, rozšířené zázemí knihovny, rekonstrukce
kapličky v Kamýku, na kterou jste finančně přispěli Vy naši občané. Radujeme se z přidělené
dotace na nový pavilon mateřské školy a ze zahájení jeho stavby. Rádi vzpomínáme na
slavnosti první písemné zmínky o naší obci i hojně navštívené výstavy o historii i současnosti
Velkých Přílep. Takový byl rok 2008.
Za měsíc budeme stát na začátku další a ještě delší cesty. Rok 2009 bude ve znamení
dokončování započatých a doufám i zahajování nových staveb. Čeká nás dostavba již
zmíněného pavilonu mateřské školy, uspokojíme tak snad všechny Vaše žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání. Do konce tohoto školního roku by také měla být hotova nová třída
školní družiny v přístavku staré budovy školy. Na jaře roku 2009 chceme požádat o dotace na
revitalizaci centra obce s novou otočkou autobusů, čekárnami a parkovištěm a na zřízení
dvou nových zastávek v Podmoráňské ulici ( projekt už leží na stole ). Chceme se také ve větší
míře, pokud nám to finanční prostředky dovolí, věnovat opravě komunikací, novým
přechodům, zkusit znovu promítat v kině a učinit z něj multifunkční prostor ke kulturním
vystoupením, atd. Je toho hodně, co Vám ještě dlužíme a každý z vás by měl určitě další a
další náměty a připomínky. Nejnáročnější stavbou bude po dokončení výstavby pavilonu
školky rekonstrukce čističky odpadních vod. Stavba sama spolyká přibližně 30 milionů korun.
Pevně věříme, že i tentokrát budeme úspěšní při podání žádosti o dotace, protože naplněná
kapacita čističky působí velké problémy a starosti nejen nám zastupitelům, ale především
těm, kteří chtějí v této obci ještě stavět.
Chtěla bych na závěr svého malého ohlédnutí poděkovat Vám všem, kteří jste třeba
jen malou měrou, nepatrnou pomocí přispěli k prospěchu naší obce. Chtěla bych vyjádřit
obdiv těm, kteří při starosti o rodinu, při svém zaměstnání vykonávají hodně pro tuto obec,
zajímají se, co by se dalo zlepšit a neváhají mnohdy odložit svá manažerská saka a vzít do
ruky hrábě i lopaty, je-li třeba. Mé poděkování patří samozřejmě i zastupitelům obce, i ti ve
svém volném čase a často s velkým nasazením pomáhají plnit naše sliby a předsevzetí.
Chtěla bych poděkovat i Vám kritikům a autorům leckdy hanlivých mailů a dopisů. I vaše
nespokojenost nám ukazuje směr.
A teď mně dovolte, abych Vám všem popřála hezké Vánoce, hodně radosti a štěstí
pokud možno v rodinném kruhu. Do nového roku pak hodně štěstí, spokojenosti, vzájemnosti
a především hodně zdraví !
Věra Čermáková

Brigáda V Lipkách

Vítání občánku ...
O

Kamery vrčely a spouště fotoaparátů cvakaly jak o závod. Není divu, v sále U
Korychů jsme 26. října opět vítali naše nejmenší občánky. Přijeli společně se svými
budoucími kamarády z Úholiček. Že jsou středem zájmu, jim příliš nevadilo, některá
vítacím ceremoniálem znavená mimča neváhala i oko zamhouřit. Svým budoucím
kamarádům přišly zarecitovat a zazpívat děti z Mateřské školky Jablíčko a
sourozenci vítaných se s vervou zvěčnili do pamětní knihy. Tak ať rostou ve zdraví !

Několik desítek brigádníků se sešlo 25. října na pozemku budoucího dětského
parku V Lipkách. Sázely se první stromy a keře, které už během oslav výročí obce v
září získaly své sponzory. Však si také majitelé smrků, břízy, lísky, platanu, topolu a
dalších dřevin dávali při výsadbě záležet, aby se právě tomu jejich stromu dařílo co
nejlépe. Počasí příliš brigádníkům nepřálo, sluníčko bylo kdesi dobře schované a
občas se snesly k zemi i kapky deště, vhod tedy přišel teplý čaj "s příchutí" a
polévka. Teplé občerstvení bude dle slov paní Fryčové připraveno i na další,
tentokrát druhou etapu výsadby v sobotu 22. listopadu. To už bude pořádná zima !
V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje, by měly park zdobit další krasavci, javor,
kaštan, ořešák a několik lip.
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Informace z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 12.11.2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a) zprávu o činnosti obce, kterou přednesla starostka Věra Čermáková
b) zprávu jednotlivých výborů, které přednesli jejich předsedové
c) informaci o plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
d) informaci o rezignaci Richarda Kapsy na funkci místostarosty obce s účinností k
31.10.2008 s tím, že Richard Kapsa bude nadále vykonávat funkci člena
zastupitelstva obce.
e) rezignaci pana Petra Moryska na funkci předsedy a člena Finančního výboru
obce s ohledem na jeho zvolení do funkce místostarosty obce
Zastupitelstvo schválilo:
a)
předložený návrh programu jednání s tím, že bude vypuštěn bod 16 a
zařazen bod 19 „ Schválení přijetí darů“.
b)
předložený návrh rozpočtové změny č.2
c) nové složení Finančního výboru ve složení: Iveta Vojtěchová, Lubomír Kacálek,
Emanuel Papírník
d) úpravu rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11.12.2007 ve věci stanovení odměny
pro neuvolněného místostarostu v následujícím znění: Zastupitelstvo obce
schválilo výši odměn pro neuvolněného místostarostu ve výši 100 % částky
stanovené nařízením vlády č.79/2008 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, tj. v hrubé výši 21 640.- Kč. Odměny dle tohoto usnesení
jsou vypláceny počínaje dnem 1.11.2008.
e) text smlouvy s firmou PROVOD týkající se zpracování generelu kanalizace a
technického posouzení vodovodu s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, že
tužkovou verzí se rozumí pracovní návrh díla a že bude doplněn bod 1.1.6 o
odpovídají znění bodu 1.2.2.
f) úpravu rozpočtového výhledu obce na roky 2009 2011.
g) podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Středočeského kraje v roce 2009 a ukládá starostce žádost realizovat.
h) předložený návrh výše úhrady za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby
na rok 2009 ( viz. příloha Usnesení č. 1 )
i) předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku 54/27 v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep do společného vlastnictví paní Taberyové a pana Zikmunda za cenu
44.000.- Kč.
j) předloženou smlouvu o věcném břemeni, váznoucím na pozemku 54/24 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep ve prospěch paní Taberyové a pana Zikmunda s tím, že
cena věcného břemene je 10.000.- Kč.
k) bezúplatné nabytí pozemku 268/5 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep od státu.
prosinec 2008
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l) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „ Výstavba nového pavilonu MŠ Jablíčko
Velké Přílepy, okr. Praha-západ“ mezi obcí Velké Přílepy a Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Čechy, reg.č. CZ 1.15/3.3.00/12.00210.
m) spolufinancování projektu „Výstavba nového pavilonu MŠ Jablíčko Velké Přílepy,
okr. Praha-západ navýšení kapacity“ , reg.č. CZ 1.15/3.3.00/12.00210, jehož
celkové náklady činí 14 681 840,03 Kč, z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 11 101 138,01 Kč, odpovídající 75,6%
celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu obce na spolufinancování a
předfinancování projektu.
Zahrnutí do rozpočtu bude provedeno následovně:
- do rozpočtu obce pro rok 2008 - částka na spolufinancování projektu ve výši
1.101.138,01 Kč a částka na předfinancování projektu ve výši 7.000.000,00 Kč.
- do rozpočtu obce pro rok 2009 bude převedena nevyčerpaná část prostředků
pro spolufinancování a předfinancování tohoto projektu a na předfinancování
zde budou vyčleněny další 3.000.000,00 Kč.
n) přijetí daru od pana Čonky ve výši 40.000,- Kč na aktivity MŠ Jablíčko Velké Přílepy.
Zastupitelstvo dále schvaluje přijetí daru od firmy CZ Lom Družec ve výši 100.000,Kč na vybavení obecní policie.
Zastupitelstvo zvolilo :
a) s účinností od 1.11.2008 do funkce neuvolněného místostarosty p. Petra Moryska.
b) s účinností od 1.11.2008 do funkce předsedkyně Finančního výboru paní
Ivetu Vojtěchovou.
Zastupitelstvo rozhodlo:
a) že podpisová oprávnění k účtům obce Velké Přílepy mají od 1.12.2008
p. Věra Čermáková, p. Libuše Smidžárová, p. Petr Morysek a p. Richard Kapsa.
Zastupitelstvo neschválilo:
a) předložený protinávrh pana Říhy k návrhu pana Kapsy s upravenými cenami a
následujícím navrženým usnesením: „Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh
výše úhrady za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby na rok 2009 s tím, že
ceny u směsného odpadu budou upraveny následovně: týdenní svoz 1590 Kč,
Sezónní svoz 1380 Kč, svoz 1x14 dní 860 Kč, měsíční svoz 480 Kč.“
...................................................
Věra Čermáková, starostka obce

....................................................
Ing. Petr Morysek, místostarosta

Koupím pole, louky, zahrady. Tel.: 381 251 974
7
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Ze školičky
Stavba nového pavilonu MŠ Jablíčko se o dva týdny pozdržela. Na místě
budoucího objektu pracovali archeologové ....
....... a byli úspěšní.
Záchranný archeologický
výzkum odhalil několik
desítek sídlištních objektů.
Ter é n n í č á s t v ý z k u m u
skončila 14. listopadu.
V současné době se nálezy
omývají, lepí a konzervují.
V příštím čísle našeho
zpravodaje přineseme
podrobnou odbornou zprávu
o nálezech včetně další
.
fotodokumentace.
Malá výstavka z průběhu
archeologického výzkumu je
ve vstupní hale obecního
úřadu.

Na konci října zavítala do naší MŠ divadelní společnost DIVADLO V KUFRU se svou
pohádkou „O zajíčkovi“. Byly pozvány i děti z okolních školek. Zajíček zavítal do lesa, kde
poznával lesní zvířátka, která v něm žijí. Dětem se představení velmi líbilo.
Toto divadélko nás navštíví ještě 9. prosince s pohádkou „Kašpárek“.
Mateřská škola byla i v letošní roce zařazena do projektu - Medvídek Nivea - společnosti
Beiersdorf, spol. s.r.o. Do projektu jsou zařazeny děti od věku pěti let - poslední rok před
zahájením povinné školní docházky. Každé dítě obdrželo svou složku pracovních listů na
téma “ Medvídek NIVEA poznává, objevuje a chrání poklady Země“.
Téma programu vychází z podnětů mateřských škol ( celkem 100 zapojených škol v ČR ),
které byly zapojeny do projektu v minulých letech. Zároveň reaguje na některé znepokojující
jevy současné společnosti - jako je lhostejnost k životnímu prostředí, necitlivost k přírodě,
bezohlednost v mezilidských vztazích.
13.11. shlédly děti představení loutkového divadla PRAŽSKÉ MARIONETY.
I tentokrát jim loutkoherci připravili pěkný kulturní zážitek.
27.11. proběhne preventivní prohlídka chrupu paní doktorkou Šmejckou.
Program s názvem „ Návštěva u lékaře“ se zaměřením na prevenci zdraví, přijedou
prezentovat našim dětem do MŠ 28. listopadu žákyně Střední zdravotnické školy 5. května.
Děti již shlédly program s názvem „ Prevence zubního kazu.“

Na začátek prosince je naplánováno vyšetření školní zralosti, které provede
PhDr. Galina Jarolímková. Následně s ní bude umožněna konzultace pro rodiče.
Dne 5. prosince proběhne Mikulášská nadílka pro děti MŠ. Většina dětí se velmi těší,
někteří však už nyní mají trošku strach z čerta. Ještě se nám nestalo, že by nějaký neposeda
skončil v pekle. Čertík sice vystrkuje růžky, ale Mikuláš ho vždy usadí. Je totiž v dobrém
rozmaru díky básničkám a písničkám, které vyslechne od dětí. Ty jsou nakonec za svou snahu
odměněny nadílkou z velikého koše plného překvapení.
18. prosince MŠ navštíví zástupci Naučného střediska ekologické výchovy
Kladno - Čabárna s preventivním programem zaměřeným na environmentální výchovu s
názvem “Cesta k jablíčku”.
Těsně před vánočními svátky bude pro rodiče uspořádána Vánoční besídka.
Děti již nyní připravují pestrý program, malé pohoštění a mnoho drobných dárků.

Pěkné vánoční svátky plné pohody
a v novém roce mnoho štěstí a pevné zdraví
přeje
kolektiv Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy
prosinec 2008
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Omalovánky
pro naše nejmenší

Vánoční dekorace do okna.
Překreslete v potřebném měřítku a šikovné ruce mohou vystřihovat.

v novém prostřední stále na adrese
Jeronýmova 1563, Roztoky u Prahy

steaky z jihoamerického hovězího, hovězího, krůtího a kuřecího masa
široký výběr specialit, těstoviny, saláty, netradiční dezerty
příjemné prostředí s možností rodinných oslav, svateb

Po - So: 11:00 - 23:00 hodin
Ne: 11:00 - 21:00 hodin

Mobil: 773 088 080
Tel.: 220 910 234

Vše můžete ochutnat v příjemném prostředí s milou obsluhou.

Kadeřnictví a kosmetika „Matrix“
Werichova 987, Velké Přílepy

..
..
..
Kadeřnictví:
.. dámské-pánské-dětské
barevné melíry
.. světlé,
společenské a svatební účesy
výběr z více jak 60-ti odstínů barev

Kosmetika:
kosmetické ošetření pleti
barvení řas a obočí
depilace voskem
mikromasáž očního okolí
poradenství v péči o pleť a líčení– konzultace zdarma
líčení pro všechny příležitosti (proměna)

..
.

Dále nabízíme:
dárkové poukázky
prodej pleťové i vlasové kosmetiky
Vánoční balíčky a poukázky

Http://www.i-creative.cz/2008/11/18/vanocni-vystrihovanky-zdarma-k-vytisknuti/#comment-1708

Těší se na Vás:
Kadeřnictví
Monika Žaludová
Tel: 739 02 87 40
Kosmetika
Andrea Falgeová
Tel.: 606 65 99 50
E-mail: andrea.falgeova@seznam.cz

NOVĚ - KOSMETIKA VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Ze školy
Základní škola Vás srdečně zve:
4. 12. 2008

Den otevřených dveří

Budova školy: 7.45 - 13.30 hodin

Družina: 12.00 - 16.00 hodin

19. 12. 2008 Zpívání na schodech
- tradiční akce před Vánoci po několik let
1. stupeň: 11.00 ve staré budově školy

2. stupeň: 12.00 v nové budově školy

Úspěch žáků ZŠ Velké Přílepy
Dne 20.11.2008 se žáci naší školy zúčastnili semifinále okresního kola Prahy - západ ve
florbale, které se konalo v Průhonicích. Do tunaje bylo přihlášeno 18 škol a do finále
postoupilo pět nejlepších družstev mezi nimi to naše.
Finále se bude konat 2.12.2008 ve Zličíně a my opět budeme držet palce našim 13
reprezentantům z VI. až IX. třídy.
Poděkování samozřejmě patří i paní učitelce Mgr. A. Cicvárkové a paní J. Kučerové.

Setkání senioru
O

V sobotu 25. října se sešli v sále
restaurace U Korychů na tradičním
odpoledni senioři obcí Velké Přílepy,
.
Úholičky a Lichoceves.
Pozdravit je přišli starosta Úholiček
Tomáš Divina a starostka Velkých Přílep
Věra Čermáková.
Nezůstalo ale jen u popovídání, sálem
zněly lidové i taneční písničky a několik
odvážných párů si i zatančilo. Každý
účastník obdržel při odchodu domů jako
poděkování květinu. Velké díky patří všem
členkám Sboru pro občanské záležitosti,
které hezké odpoledne připravily i firmě
Whitetrans, která poskytla bezplatně
autobus na dopravu seniorů z okolních
obcí.

Školu reprezentovali: Marek Fišl, Lukáš Maršálek, Luděk Fassman, Ondřej Sochor, Martin
Kolankiewicz, Jan Mudraninec, David Gabzdyl, Jaroslav Kastner, Jáchym Rykl, Martin
Všetečka, Otakar Moravec, Yevgeniy Rybchynskyy, Richard Valenta
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Pár duležitých informací
o

ˇ
... z úrední
desky
Výše úhrady za svoz komunálního odpadu
pro fyzické osoby v roce 2009
1. směsný odpad (popelnice 120 litrů*):
Svoz 1x týdně……………………………
Sezónní svoz ……………………………
Svoz 1x14 dní……………………………
Svoz 1x měsíčně…………………………

1600,- Kč / rok
1400,- Kč / rok
870,- Kč / rok
530,- Kč / rok

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535 Fax: 220 930 165
e - mail: obecniurad@velke-prilepy.cz

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny matriky:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Jednorázový vývoz (popelnice nebo pytel).. 55,- Kč
* za svoz popelnic o objemu 240 litrů je úhrada počítána
jako dvojnásobek výše uvedených částek

Obecní policie Velké Přílepy

731 574 283, 723 187 157

2. tříděný odpad pytlový svoz (papír, plasty, sklo):
Praktická lékařka MUDr. Vlasta Hlavová:
Svoz 1x týdně cena za 1 pytel…………

20,- Kč

3. biologický odpad popelnice:
Svoz 1x 14 dní popelnice 120 litrů…… 800,- Kč / rok
Svoz 1x 14 dní popelnice 240 litrů…… 1000,- Kč / rok

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30
7:30
13:00
7:30
8:00

- 8:00
- 8:00
- 16:00
- 8:00
- 9:00

odběry krve
odběry krve
ordinace
odběry krve
ordinace

8:00 - 12.00 ordinace
8:00 - 12.00 ordinace
8:00 - 11:30 ordinace

4. ceny popelnic:
Prodej popelnice na směsný odpad 120 litrů…… 800,- Kč
Prodej popelnice na biologický odpad 120 litrů…… 500,- Kč
Prodej popelnice na biologický odpad 240 litrů…… 700,- Kč

Knihovna
Zpráva z regionu
Hodiny pro veřejnost:
Dne 11. listopadu 2008 se v Klecanech sešli starostové 36 obcí a měst dotčených
severozápadním segmentem silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně, Suchdol,
Březiněves. Přítomní zástupci měst a obcí okresů Praha východ, Praha západ, Mělník a MČ
Praha 6 se jednomyslně shodli na následujícím. Svorně podporují výstavbu jižní varianty
Ruzyně Suchdol Březiněves a její urychlené zahájení. Alternativní severní variantu zásadně
odmítají a žádná s přítomných obcí nesouhlasí se zakomponováním varianty Ss do svých
územních plánů.
prosinec 2008
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Pondělí 14:30 - 19:00
Středa 14:30 - 18:00

Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
knihovnice: Mgr.Jana Kouřimská

Ceník:
vstupní poplatek 60,- Kč
(děti a důchodci 30,- Kč)
půjčování zdarma

Přístup na Internet:
čtenáři 30 min. 25,- Kč
ostatní 30 min. 30,- Kč
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Co a kde o odventu ..

Obec Velké Přílepy pořádá 7.12.2008
na sále u Korychů od 16,00 hod.
Divadelní představení

VELKÉ PŘÍLEPY

„Šašek a čert“

22. 12. 2008 Prodej vánočních kaprů.

Loutkové divadlo
Aleše Bílka VYSMÁTO

Kádě před obecním úřadem budou naplněny mezi 9. a 10. hodinou.

23. 12. 2008 od 17.00 u kamýcké kapličky „Zpívání Je
Ježíškovi“
žíškovi“
Každý účastník obdrží texty koled, děti navíc malý dárek. Domů si můžete odnést Betlémské

NOUTONICE A LICHOCEVES
V sobotu 6. prosince pořádá Obecní úřad v Lichocevsi Mikulášskou nadílku.
Mikuláš s Čertem a Andělem přijdou ve 14.00 hodin do Lichocevské hospody, aby dětem z
Lichocevse a Noutonic, i těm, kdo nás navštíví, udělali radost, předali nadílku a pobavili je.
Občerstvení i dárky dětem jsou již nachystány, čekáme hojnou návštěvu dětí i dospělých.
Jste vítánia těšíme se na vás. Obecní úřad v Lichocevsi.
20 . prosince se koná v kostele v Noutonicích od 17.00 hodin Vánoční koncert.
Ve středu 24. prosince
rosince na Štědrý večer koná se v noutonickém kostele
Sv. Jana Křtitele sváteční bohoslužba. Mše svatá začíná v 16, 00 hodin.
Zveme všechny místní i přespolní. Rádi se s vámi v tento sváteční den potkáme.

Po skončení přestavení
Mikulá
Mikulášská
šská nadílka

Srdečně zveme všechny děti

Gaja

TURSKO
29. 11. 2008 Slavnostní rozsvícení vánočního stromku.
Od 14.00 stánkový prodej vánočního zboží
15.00 zahájení slavnosti
Uslyšíte koledy v podání dětského sboru, dále vystoupí Studio Dell´Arte,
občerstvení zdarma
taneční skupina AT DOMINO a Kralupští žesťaři.

Vše pro Vaši originální svatbu...
...nebo jiné důležité životní události.

grafické studio

...zpracujeme vse dle Vaseho prání.
Svatební oznámení

Od 11.00 do 17.00 hodin

Vizitky, letáky

Vse nejlepsí
v roce

zvířecích miláčků,..

email: grafika@gajastudio.cz

www.gajastudio.cz

Adventním víkendem se uzavírá letošní sezóna na hradě.
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Oznámení o narození

Kalendář s fotkami Vašich dětí,

stánky s dárkovým zbožím
vystoupení tanečnic
skupin historického šermu
představení divadla Řešeto

18

Stránka vnitrní
ˇ ˇcernobílá :
celá 500,- Kcˇ
½ 300,- Kcˇ
1/4 200,- Kcˇ

Svatební vína, miničokoládky
Svatební meníčka, jmenovky

OKOŘ
29.11. a 30.11. 2008 Adventní víkend na hradě Okoři.

Ceník reklamy
v Prílepském
zpravodaji
ˇ

v preje

ík
Max

Stránka vnitrní
ˇ barevná :
celá 800,- Kcˇ
½ 600,- Kcˇ
1/4 350,- Kcˇ
Stránka zadní barevná :
celá 1.000,- Kcˇ
½ 800,- Kcˇ
1/4 450,- Kcˇ

Uzávěrka lednového čísla je 21. prosince 2008

